
 

Page 1 of 3 

Productinformatie :   Formule ALL RISK Rechtsbijstand Officina 

Een uitgebreide ALL RISK rechtsbijstandsverzekering gaat een hele stap verder dan de rechtsbijstand 

voorzien in een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. U kunt bij Curalia een uitgebreide 

rechtsbijstandsverzekering afsluiten op maat gemaakt voor zelfstandige apothekers.  Dit contract dekt 

veel rechtsdomeinen en is onmisbaar om al uw professionele belangen te behartigen.  Onze partner, 

D.A.S., is marktleider en is gespecialiseerd in rechtsbijstand voor medische en paramedische beroepen.  

Zo kunt u rekenen op een ruime ervaring en kiest u vrij uw eigen advocaat. 

 

Premies, taksen en kosten inbegrepen, en volledig fiscaal aftrekbaar : 

 185 € (per zelfstandige) indien de Beroepsaansprakelijkheid verzekerd via Curalia. 

  62,40 € voor de levenspartner, eveneens apotheker in dezelfde praktijk. 

Voorbeelden uit de praktijk 
 

Materiaal met kwaliteitsgebreken - Algemene contracten 

Eindelijk is de langverwachte nieuwe installatie voor magistrale bereidingen aangekomen. Groot is 

echter uw  teleurstelling als blijkt dat de installatie vanaf het begin gebreken vertoont.  Uw klachten 

vallen in dovemansoren. Gelukkig dat D.A.S. het dossier van u overneemt en van de leverancier de 

onmiddellijke vervanging eist. Na korte tijd is de zaak geregeld en kan u met een gerust hart uw 

patiënten van dienst zijn.  

 

De boekhouder doet zijn werk niet – Algemene Contracten 

Als drukbezet apotheker moet u de boekhouding uitbesteden.  Maar de door u aangestelde 

accountant is zeer slordig te werk gegaan, waardoor u alles moet laten overdoen.  Uiteraard betwist u 

de hoge afrekening.  U wordt echter voor het “achterstallig bedrag” gedagvaard. D.A.S. stelt een 

advocaat aan voor uw verdediging. 

 

In de clinch met de fiscus- Fiscaal recht  

De belastingscontroleur kan niet overtuigd worden van een aantal terechte aftrekposten.  U 

aanvaardt deze stelling niet en dagvaardt de fiscus via de gespecialiseerde advocaat die u van D.A.S. 

mag aanstellen. 

Let op :  de waarborg ‘fiscaal recht’  wordt pas verzekerd op het moment van de gerechtsprocedure 

en geldt  vanaf het inkomstenjaar volgend op het onderschrijven van de dekking All Risk. 

 

Brand in de officina – Rechtsbijstand Na brand  

De expert van de brandverzekeraar raamt de schade op 64.451,32€. U gaat hier absoluut niet mee 

akkoord.  Dankzij de tegenexpert aangesteld en betaald door D.A.S. wordt de vergoeding aanzienlijk 

opgetrokken. 

 

Vrees voor schade aan het kabinet – Voorafgaandelijke plaatsbeschrijving   

In de nabijheid van de officina staan zware werken te gebeuren en u vreest scheuren en barsten. 

D.A.S. stelt preventief een expert aan om de staat van de officina tegensprekelijk te laten vaststellen 

zodat u later, bij ernstige schade, een bewijs van de huidige staat van het gebouw kan aantonen. 

Let op :  indien u reeds op de hoogte bent van geplande werken op het moment van het 

onderschrijven van de formule Allrisk, kan er geen dekking verleend worden voor deze waarborg. 

 

Invaliditeitspercentage bij arbeidsongeschiktheid – Algemene Contracten  

Ten gevolge van een ongeval in het kader van uw beroep loopt u een arbeidsongeschiktheid op. De 

medische expertise via uw eigen verzekeraar komt op een invaliditeit van 13%. Voor u is dit 

onvoldoende en u wenst bijstand om u professioneel te ondersteunen in de te volgen procedure. 

D.A.S. staat u bij met raad en daad, en draagt hiervan de kosten. 
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All Risk Officina:  meer verzekerde geschillen en hogere verzekerde 

bedragen 

   

Verzekerd bedrag, 

 Excl. niet-recupereerbare 

BTW        

 Verzekerde Waarborgen 

In uw 

Curalia BA 

verzekering 

All Risk  

Rechtsbijstand 

Apotheker Territorialiteit 

Minimum 

geschil 

Wacht-

termijn in 

maanden 

(mdn) 

1 Service Box - 
Geen externe 

kosten 

Volgens waarborg-grenzen 

hieronder 
- - 

2 

Invordering onbetwiste 

geldschulden t.a.v. een 

andere onderneming B2B 

 
Geen externe 

kosten 
België en Belgisch recht - - 

3 Burgelijk Verhaal  25.000 € 100.000 € Wereldwijd - - 

4 Strafrechtelijke verdediging 25.000 € 100.000 € Wereldwijd - - 

5 Disciplinaire verdediging 5.000 € 50.000 € Wereldwijd - - 

6 Bijstand Salduz - 400 € Wereldwijd - - 

7 Burgerlijke verdediging 25.000 € 100.000 € Wereldwijd 

Zie spec.vw. 

N8001, art. 

3.11 

- 

8 
RB Verzekeringscontract BA 

Beroep 
15.000 € 25.000 € 

Europa en Middellandse 

Zee 
1.000 € 3 mdn 

9 Rechtsbijstand RIZIV 5.000 € 25.000 € België en belgisch recht 1.000 € 12 mdn 

10 RB Verzekeringscontracten - 25.000 € 
Europa en landen grenzend 

a/d Middelandse Zee 
1.000 € 3 mdn 

11 RB Na  Brand - 50.000 € Europa en Middell. Zee 1.000 € - 

12 
Voorafgaandelijke 

plaatsbeschrijving 
- 500 € België en Belgisch recht   

13 Arbeids- en sociaal recht - 15.000 € België en Belgisch recht 1.000 € 

3 tot 12 mdn 

zie spec.vw. 

N8001,  

art. 3.15 

14 Administratief recht - 25.000 € België en Belgisch recht 1.000 € 12 mdn 

15 Fiscaal recht - 25.000 € België en Belgisch recht 1.000 € 

zie spec.vw. 

N8001,  

art. 2 & 3.17 

16 Algemene contracten - 25.000 € Europa en Middell. Zee 1.000 € 3 mdn 

17 

Bijstand Bouwgeschil 

(nieuwbouw, verbouwing met 

vergunning,kopen op plan, 

kopen sleutel-op-deur ) 

-   750 € Europa en Middelandse Zee 1.000 € 24 mdn 

18 Zakenrecht - 25.000 € België en Belgisch recht 1.000 € 3 mdn 

19 

Huurrechtsbijstand voor de 

officina & hoofdverblijfplaats 

op hetzelfde adres 

- 25.000 € België en Belgisch recht 1.000 € 3 mdn 

20 

Waarborgen ALL RISK : 

Vennootschaps- en 

Verenigingsrecht, Mediarecht, 

ICT-recht, Marktpraktijken & 

Oneerlijke concurrentie, 

intellectuele rechten   

- 15.000 € België en Belgisch recht 1.000 € 3 mdn 

21 Insolventie van derden - 25.000 € Wereldwijd - - 

22  Strafrechtelijke borgstelling  - 25.000 €  Wereldwijd - - 

23 
Voorschot op 

schadevergoeding 
- 25.000 € Wereldwijd - - 

24 
Voorschot op de vrijstelling 

van de polissen B.A. 
- 25.000 € Wereldwijd - - 
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 Verzekerde gebouwen 

1. Er zijn 2 officina’s verzekerd (meerdere officina’s : op aanvraag ) 

 

2. Hoofdverblijfplaats = zelfde adres als de officina: 

In dit geval  is het hele gebouw verzekerd (zowel officina als privé-gedeelte) 

De inhoud van het privé gedeelte is uitsluitend verzekerd in de waarborg na-brand 

 

3. Hoofdverblijfplaats = ander adres als de officina 

In dit geval kan de privé woning verzekerd worden via de polissen DAS Rechtsbijstand Gezin  

 

4. Andere gebouwen vb. verhuurd gebouw op hetzelfde of een ander adres  

Kan verzekerd worden, op aanvraag, mits bijpremie 

 

 
De organisatie van de apotheek of apotheek-gebouwen maken deel uit van een structuur waarin 

meerdere vennootschappen betrokken zijn?  
(vb. managementvennootschap, patrimoniumvennootschap, aandelen in meerdere vennootschappen )   

Meldt het ons, zodat wij u volledig en correct kunnen verzekeren ! 
 

 
!!! U geniet een EXTRA VOORDEELPREMIE indien u een combinatie van een ‘ALL RISK Rechtsbijstand 

Officina samen met een ‘Privé Leven Conflicten polis’ afsluit. 

 

 

Let op! De  voorbeelden  van  dit document  zijn  indicatief.  Voor  de  exacte  bepalingen  en  alle 

bijkomende informatie, de uitsluitingen en beperkingen verwijzen wij u naar de algemene (N5010) en 

speciale voorwaarden (N8001), versie 11/2018, die u kosteloos  kunt  raadplegen  op  www.das.be  of  bij  

Curalia waar  u  een  offerte kunt verkrijgen. Elke niet-professionele client dient deze documenten door 

te nemen voor  de  aankoop/ondertekening  van  dit product.  Juridische  conflicten  die  aanwezig  zijn  

bij het  onderschrijven  van  het  contract  zijn niet  verzekerd.  Dit  geldt  ook  als  de  verzekerde bij het 

afsluiten van het contract op de  hoogte  is  van  de  feiten  die  aanleiding geven tot een juridisch 

geschil. Raadpleeg ook  de contractuele  wachttermijnen  (art.2 speciale voorwaarden),  het  verplichte 

minimumgeschil  (art.2 speciale voorwaarden) en  onze  maximale  tussenkomst (art. 2 speciale 

voorwaarden).  Een polis rechtsbijstand heeft een looptijd van 1  jaar  en  wordt  stilzwijgend  verlengd 

tenzij ze wordt opgezegd uiterlijk 3 maanden  voor  de  hoofdvervaldag.  Het  Belgisch recht en de 

Belgische rechtbanken zijn van toepassing   op   de   verzekerings-overeenkomst.  Voor  klachten  

contacteer eerst de interne klachtendienst: meldpunt@das.be. Adres Ombudsdienst van de 

Verzekeringen: De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as.  
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